
DERS KAZANIMLAR

Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.

Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.

Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

Okuduklarının konusunu belirler.

Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Olayları, oluş sırasına göre yazar.

Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.

Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.

Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler.

Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.

Çarpım tablosunu oluşturur.

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.

Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.

Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder.

Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.

10'un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10'un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 

Açıyı modelleri ile çizer. 

Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 

Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. / Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar

Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.

Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar

İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.

İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.

Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.

Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar.

Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir.

Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.

Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar.

Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.

Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.

Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir.

Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.

Students will be able to recognize the names of the rooms in a flat/house.

Students will be able to ask about and tell the location of things in the rooms in an apartment/house.

Students will be able to recognize the names of emotions/ feelings.

Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and describing what people are doing at the 

moment.

Students will be able to ask about and tell the location of things in the rooms in an apartment/house.

Students will be able to ask and answer questions about what people can and cannot do.

Students will be able to introduce their family members by pointing to them in a photograph or drawing.

Students will be able to tell the kinds and quantity of the toys they have.
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